PROCEDURA
desfăşurării alegerilor pentru preşedintele senatului
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
Această procedură este elaborată pe baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 12011, a Cartei Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, precum şi a „Regulamentului de desfăşurare a alegerii preşedintelui Senatului universităţii”.
Procedura cuprinde, în ordine cronologică, paşii de urmat pentru desfăşurarea în condiţii bune a alegerilor, precum şi pentru asigurarea respectării întocmai a prevederilor documentelor enunţate anterior.
I.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE ALEGERI
1.1. Alegerile pentru preşedintele Senatului universităţii se desfăşoară în şedinţa de
constituire a Senatului pentru mandatul 2012 – 2016. Şedinţa de alegeri este statutară dacă participă 2/3 din numărul membrilor Senatului nou ales. In cazul neîndeplinirii acestei condiţii se convoacă o noua adunare pentru a doua zi.
1.2. Şedinţa de alegeri este condusă de preşedintele de şedinţă care este decanul de
vârstă. Acesta este membru al Senatului care, la data alegerilor, are vârsta cea mai
mare din cadrul senatorilor.
1.3. Dacă decanul de vârstă are şi intenţia de a candida la funcţia de preşedinte al Senatului acesta se recuză şi persoana următoare – în ordinea descrescătoare a vârstei –
va conduce şedinţa.
1.4. După prima parte a şedinţei (în care a avut loc validarea alegerilor pentru Senat, şi
care se petrece în prezenţa deopotrivă a membrilor Senatului din mandatul 20082012 şi a membrilor Senatului nou ales) se declară încheierea mandatului 20082012, iar persoanele care nu mai fac parte din noul Senat părăsesc sala.
1.5. Preşedintele de şedinţă trece la alegerea preşedintelui Senatului, dând citire acelor
articole din Lege şi din Cartă, care se referă la alegerea preşedintelui Senatului. Se
alege Comisia de numărare a voturilor.
1.6. Preşedintele de şedinţă solicită celor prezenţi să facă propuneri pentru poziţia de
preşedinte al Senatului citind din regulament calităţile pe care candidatul se recomandă să le întrunească.
1.7. Se fac propuneri cu argumentele de rigoare.
1.8. Candidaţii sunt invitaţi să îşi prezinte intenţiile pe care le au în vedere în cazul în
care vor fi declaraţi prin alegeri, drept câştigători ai poziţiei de preşedinte al Senatului.

1.9. Se consultă Senatul asupra includerii persoanelor propuse pe lista de candidaţi. Senatul se pronunţă prin vot deschis. Persoanele care întrunesc majoritatea de voturi a
celor prezenţi sunt incluse pe listă.
1.10.Pe tablă, sau printr-un alt mijloc de afişaj, se trec numele candidaţilor şi se atribuie
fiecărui nume un număr de ordine.
1.10. Se propune închiderea listei de candidaţi. Senatul se pronunţă prin vot deschis dacă se închide sau nu lista de candidaţi. Dacă lista nu se închide procesul se reia de la
punctul 1.7.
1.11. Sunt distribuite buletinele de vot. Acestea au fost confecţionate în prealabil şi
conţin informaţii asupra numelui universităţii, denumirii alegerilor pentru care sunt
confecţionate, precum şi un şir de numere care corespund cu numărul candidaţilor aflaţi
pe afişaj.
1.12. Fiecare elector completează buletinul său de vot, îl împătureşte şi îl depune în
urna de vot.
1.13. După încheierea votării preşedintele de şedinţă solicită comisiei de numărare a voturilor, deschiderea urnei.
1.14. Se deschide urna şi se numără voturile.
1.15. Se declară ales în funcţia de preşedinte al Senatului acel candidat care a obţinut cu
majoritate simplă, cel mai mare număr de voturi.
1.16. În cazul în care la primul tur de scrutin nici un candidat nu întruneşte majoritatea
simplă de voturi, se trece la turul doi cu primii doi clasaţi, în ordinea voturilor obţinute.
Se votează conform procedurii de la punctul 1.10.
1.17. Preşedintele şedinţei consultă adunarea asupra corectitudinii procesului electoral.
Membrii Senatului se pronunţă prin vot deschis asupra acestui punct.
Procesul de alegere se încheie. Preşedintele de şedinţă anunţă oficial numele celui care a
fost ales în funcţia de preşedinte al Senatului şi îi trece acestuia toate prerogativele de
conducere a Senatului şi şedinţelor acestuia pentru mandatul 2012 – 2016.
Prezenta procedură a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Senatului din data de 30 noiembrie 2011 cu 63 de voturi ”pentru” din 63 prezenţi. Ea face parte integrantă din Regulamentul de desfăşurare a alegerilor pentru preşedintele Senatului universităţii.
Pentru conformitate,
Prof.dr. Gh. Dorin Stoicescu
Secretar ştiinţific al senatului

